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Biodiversitate
În cursul anului 2021 au fost monitorizate speciile Anacamptis laxiflora, Dentaria
glandulosa, Iris sibirica, Hepatica trassilvanica, Narcissus poeticus ssp. radiiflorus, Neottia
ovata, Platanthera bifolia și Campanula serrata, fiind completată baza de date a administrației
parcului. În cadrul activității de monitorizare a fost identificată o nouă populației a speciei
Neottia ovata.
A fost cartată distribuția a 5 specii de floră: Anacamptis morio, Anacamptis pyramidalis,
Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza sambucina, Neottia nidus-avis, Symphytum cordatum,
Neotinea ustulata și Viola declinata. Pentru specia Viola declinata au fost identificate cinci
populații la nivelul parcului, în zonele Hafia și Jigoru.
Au fost identificate două locații pentru specia invazivă Fallopia japonica pentru care
sunt necesare intervenții umane pentru a fi înlăturată din habitatele în care este localizată. A
fost monitorizată specia invazivă Amorpha fruticosa, în urma activităților de monitorizare
constatându-se faptul că populația nu s-a extins.

Viola declinata

Narcissus poeticus ssp. radiiflorus

Monitorizarea carnivorelor mari s-a dovedit foarte eficientă, fiind înregistrate
numeroase semnalări ale speciilor vizate (urs, lup, râs, pisică sălbatică). De asemenea, s-a
realizat monitorizarea speciei Lutra lutra (vidra) pe cursurile principale de apă ale parcului.
S-au realizat acțiuni de inventariere a herpetofaunei în arealul parcului, cu rezultate
excelente pe Valea Streiului. A fost identificată o populație nouă de brotăcel (Hyla arborea)
în urma acțiunilor de inventariere și identificare a speciilor de faună. A fost cartată distribuția
a 3 specii de herpetofaună respectiv Lacerta agilis, Lacerta viridis, Podarcis muralis.
Activitatea de monitorizare a chiropterelor (liliecilor) are loc în peșterile în care accesul
nu este permis, deoarece odată ce oamenii pătrund într-o peșteră și aceasta devine turistică,
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luminile, gălăgia și activitatea umană constantă îi deranjează considerabil pe lilieci și îi
determină să părăsească peștera. Astfel, pe teritoriul Parcului Natural Grădiștea Muncelului
Cioclovina, monitorizarea se realizează în peșterile retrase, unde activitatea și intruziunea
umană sunt minime, iar chiropterele se bucură de liniște. Monitorizarea liliecilor din Parcul
Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina s-a realizat în colaborare cu Centrul pentru
Cercetarea și Conservarea Liliecilor din România (lilieci.ro).
Dintre speciile de nevertebrate au fost monitorizate Rosalia alpina (croitorul fagului) și
Austropotamobius torrentium (racul de ponor).

Rosalia alpina

Austropotamobius torrentium

Au fost cartate arealele de distribuție ale speciilor Salamandra salamandra și Vipera
ammodytes. Prezența speciei Vipera ammodytes (vipera cu corn) a fost confirmată în patru
locații din arealul parcului.
La jumătatea lunii septembrie APNGMC a participat împreună cu echipa de
entomologi de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București la două
deplasări în teren cu scopul inventarierii entomofaunei din parc. Deplasările s-au realizat la
Prihodiște – Blidaru și Peștera Cioclovina cu Apă și în aval de aceasta, pe valea Luncani.
S-a descoperit prezența speciei Drobacia banatica, în arealul parcului.

Turism
În cursul anului 2021, personalul parcului a desfășurat activități de întreținere a
infrastructurii turistice din arealul parcului. Astfel, au fost reîmprospătate marcajele unor
trasee și au fost înlocuite panourile degradate, inclusiv pe traseele tematice “Relieful carstic
din Munții Șureanu” și “Pădurea – Aurul verde”.
APNGMC împreuna cu Serviciul Public Salvamont Hunedoara au desfășurat o acțiune
comună de remarcare a traseului bandă albastră Costești - Cetatea Blidaru - Leurdana Târsa - Poiana Omului - Vf. Rudii - Culmea Meleia - Vf. Tâmpu - Șaua Steaua Mare - Vf.
Godeanu, în vederea îmbunătățirii accesului și siguranței turiștilor pe traseele montane.
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Marcaje turistice reîmprospătate

De asemenea, în arealul parcului au fost amplasate noi panouri informative pentru
completarea infrastructurii turistice.
Au fost desfășurate activități de întreținere a locului de campare de la Valea Albă și a
punctului de belvedere de la Prihodiște. Acolo unde a fost cazul, au fost desfășurate acțiuni
de igienizare.
Foto

Panouri informative amplasate în arealul parcului

Personalul APNGMC a monitorizat în permanență activitatea turistică în aria protejată
și a oferit informații relevante vizitatorilor.
Educație ecologică și conștientizare
Au avut loc activități de educație ecologică, în școlile Colegiul Național Pedagogic
„Regina Maria” din Deva, Liceul Tehnologic „Transilvania” din Deva, Școala Gimnazială Pui,
Școala Gimnazială Bretea Română, Școala Gimnazială nr. 4 Vulcan, cu elevi de diferite
vârste, dar și cu preșcolarii Grădiniței „Căsuța cu povești” din Orăștie.
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Temele dezbătute în cadrul activităților au fost ariile naturale protejate și rolul lor,
animale sălbatice, pădurea și importanța lemnului mort, monumente istorice – epoca dacică.
Au avut locinclusiv activități dedicate Zilei Europene a Parcurilor sau Zilei Internaționale a
Mediului.
Administrația parcului a participat și la două evenimente dedicate studenților: Career
Days, organizată de către Asociația Studenților pentru Natură din Cluj-Napoca și o sesiune
de Q&A organizată de către Facultatea de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș
– Bolyai din Cluj-Napoca.

În perioada 23-24 mai, Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina
împreună cu Administrația Parcului Național Retezat au organizat o acțiune de
conștientientizare cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor. Astfel, în data de 23.05, la centrul
de vizitare din Nucșoara (sediul APNR) au fost susținute prezentări ale celor două arii
protejate și au fost distribuite materiale informative vizitatorilor, iar în data de 24.05 a avut loc
o activitate comuna de educație ecologică la Școala Gimnazială Pui.
În data de 31 iulie, Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina
împreună cu Administrația Parcului Național Retezat și Administrația Parcului Național
Defileul Jiului au organizat o acțiune de conștientizare cu ocazia Zilei Internaționale a
Rangerilor, la centrul de vizitare din Nucșoara. În cadrul evenimentului, intitulat "Cunoaște un
Ranger de Ziua Internațională a Rangerilor!", vizitatorii au avut șansa să cunoască echipele
de rangeri, să beneficieze de materiale informative și să afle mai multe depre complexitatea
și importanța muncii de ranger.
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Ziua Internațională a Rangerilor – 31 iulie 2021
În data de 18 septembrie, cu ocazia "Zilei Naționale de Curățenie", în baza protocolului
de colaborare cu Asociația "Let's Do It, Romania!", angajații APNGMC au realizat o acțiune
de curățenie pe raza UAT Bănița, în zona de acces în Cheile Băniței și în interiorul cheilor. În
urma acțiunii au fost colectați 73 de saci de deșeuri.

Ziua Națională de Curațenie

Tradiții și comunități
În data de 24 iunie, APNGMC a participat la cea de-a IX-a ediție a Sărbătorii
Sânzienelor, eveniment organizat în Comuna Boșorod. În aceeași zi se sărbătorește și Ziua
Internațională a Iei. În cadrul evenimentului, ansamblurile Sânzienele din Boșorod și
Călușarii din Boșorod au susținut un spectacol cu muzică și dans, fiind acompaniați de
interpreți locali de muzică populară.
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Sărbătoarea Sânzienelor
În data de 26 septembrie, a avut loc la Costești cea de-a XVI-a ediție a Sărbătorii
Crescătorilor de Ovine „Țurcana - Regina Munților”. Vizitatorii au avut ocazia să participe la
bursa de ovine, să se bucure de momentele artistice susținute de invitați dar și să se
delecteze cu produse tradiționale - miere, mezeluri, brânzeturi și, bineînțeles, balmoș.

Sărbătoarea Crescătorilor de Ovine „Țurcana - Regina Munților”

Proiecte
Au fost desfășurate activități în cadrul proiectului „Creşterea competitivităţii economice
a sectorului forestier şi a calităţii vieţii prin transfer de cunoştinţe, tehnologie şi compeneţe
CDI (CRESFORLIFE)”, implementat de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în
Silvicultură (INCDS) ”Marin Drăcea”, în parteneriat cu Administrația Parcului Natural
Grădiștea Muncelului Cioclovina. Proiectul s-a finalizat în luna august.
De asemenea au fost derulate două proiecte finanțate de MOL România și Fundația
pentru Parteneriati prin programul Spații Verzi, respectiv „Adaptarea, completarea și
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îmbunătățirea infrastructurii de vizitare în ariile protejate din Destinația Ecoturistică ȚaraHațegului Retezat”, și „Tinerii și valorile naturale din Parcul Natural Grădiștea Muncelului
Cioclovina”. Proiectele au fost implementate de către Asociația de Turism Retezat în
parteneriat cu Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina.
Au avut loc primele activități în cadrul proiectului „Activăm viitori lideri penrtu protecția
naturii”, implementat de către Propark Fundația pentru Arii Protejate, în în parteneriat cu
Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. Proiectul este finanțat prin
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 – Active Citizens Fund Romania și se va finaliza în
anul 2024.
Voluntariat
La activitățile derulate în 2021 au fost implicați și voluntari, aceștia participând în cadrul
acțiunilor de întreținere/completare a infrastructurii turistice dar și in cadrul activităților de
inventariere, cartare și monitorizare a speciilor de floră și faună.
Începând cu luna noiembrie a anului 2020, d-ra Claire Razloznik (studentă din Franța)
a participat la un stagiu Erasmus+ în cadrul administrației parcului. Pe perioada desfășurării
stagiului, d-ra Razloznik a fost implicată în diverse activități specifice managementului ariilor
protejate, cum ar fi invetarierea, cartarea și monitorizarea speciilor de floră și faună,
monitorizarea turismului, completarea bazelor de date, activități de educație ecologică,
elaborarea unor materiale noi de informare/conștientizare, activități administrative. Stagiul sa încheiat în luna martie.

